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Slovensko sa pýši pstruhovými 
revírmi, ktoré bez preháňania 
patria k najkrajším na svete. 
Niektoré TOP si predstavíme 
v našom seriáli.

PSTRUHOVÉ 
REVÍRY SLOVENSKA

naše naj

»»» LUKÁŠ SVETLÍK

Váh pri Ružomberku
Začnem medzinárodne vychýreným 
Váhom č. 19, ktorý spravuje MsO 
SRZ Ružomberok. Pozostáva vlastne 
z dvoch pstruhových revírov. Vyššie 
položený je Váh č. 19b (revír číslo 
3-4701-4) s režimom chyť a pusť. 
Ohraničuje ho priehradné teleso 
VVN Bešeňová a cestný most v obci 
Ivachnová. Revír Váh č. 19a (číslo 
revíru 3-4700-4) sa začína pod cest-
ným mostom v Ivachnovej a končí 
sa na Jamborovom prahu, veľkom 
splave pri SCP Mondi v Ružomberku. 
Oba revíry sú bohato zarybnené 
pstruhom dúhovým, pstruhom 
potočným, lipňom tymianovým, 
podustvou severnou, ale aj hlavátkou 
podunajskou. Sprievodnými druhmi 
sú ostriež, hlaváč či slíž.
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užomberský pstru-
hový úsek Váhu pod 
Bešeňovou pozná väčšina 
rybárov špecializujúcich 
sa na prívlač a mušká-

renie. Z pravej strany ho obklopujú 
Chočské vrchy a z ľavej Nízke Tatry. 
Platí tu 4. stupeň ochrany prírody 
z titulu územia európskeho významu 
NATURA 2000. Váh č. 19 možno cha-
rakterizovať ako väčší podhorský tok 
so striedaním rýchlo prúdivých úsekov 
s rozľahľahlými lipňovými pláňami. 
Koryto má prirodzený charakter až 
na 800-metrový regulovaný kanál pod 
výpustom VN Bešeňová. Pstruhový 
Váh č. 19 je dlhý približne 9 kilomet-
rov a v lete býva často splavovaný 
z Bešeňovej až po sútok s Oravou. Ak 
vás zaujala možnosť splavovania, dajte 
si pozor na jedinú prekážku, kde treba 
prenášať člny, a to Jamborov prah, 
ktorý oddeľuje pstruhový Váh č. 19a 
a lipňový úsek CHAP Váhu č. 18c. 
Priemerná šírka toku je okolo 40 met-
rov a hĺbka 0,7 až 1,3 metra v závislosti 
od ročného obdobia. Prietok ovplyvňuje 
aj VVN Bešeňová a VN Liptovská Mara.

CHYŤ A PUSŤ 
Váh č. 19b s režimom chyť a pusť je 
dlhý približne tri kilometre, na jeho 

brehoch bežne stretnete aj rybárov 
z Česka, Poľska, Nemecka či Anglicka. 
Rieka je v tomto úseku veľmi úživná 
a ryby tu dorastajú vďaka ich púšťa-
niu do kapitálnych rozmerov. Revír sa 
začína pod výpustom z VVN Bešeňová 
spomenutým regulovaným, približne 

800-metrovým kanálom. Koryto 
kanála má síce umelý charak-

ter, ale ryby sa v ňom držia 
a pekne si v ňom zachytáte 
na voblery. Sám som tu vi-
del hlavátku loviť podustvy 
tak, že kilové ryby vyskako-

vali nad hladinu ako beličky 
pri útoku šťuky. V tomto 

úseku býva voda veľmi čistá, 
treba byť obozretný pri pohybe po bre-
hu, aby ste nepoplašili pstruhy. Kroky 
väčšiny rybárov smerujú priamo pod 
výpust z vyrovnávačky alebo na sútok 
s malým výtokom z akvaparku približ-
ne uprostred kanálu. Na tomto výtoku 

bývajú časté úlovky ostriežov a iných 
teplomilnejších druhov. Ďalším navšte-
vovaným a určite zaujímavým miestom 
je okolie mosta priamo v Bešeňovej. 
Voda obtekajúca piliere vymlela slušnú 
jamu, kde sa ryby rady zdržiavajú 
najmä v horúce letné dni. Počnúc 

mostom sa začína divoká, neregulovaná 
voda, kde podľa aktuálnych podmienok 
môžete uloviť rybu doslova kdekoľvek, 
či už v meandroch, pod brehom alebo 
na pokojnejších pláňach. Sľubné miesto 
je aj jama na spodnej hranici revíru, 
tesne nad mostom v Ivachnovej. Revír 
je dobre prístupný autom. Ja zvyknem 
odparkovať približne v strede revíru, 
vyšliapať si na jeho začiatok pod vyrov-
návačkou a preloviť postupne rieku až 
k mostu v Ivachnovej. Napriek relatívne 
krátkej vzdialenosti prejdenie úseku 
s prútom trvá aj celý deň. Na úseku 
sú skryté fotopasce a rybárska 
stráž i polícia tu často vykoná-
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Výpust VVN Bešeňová – začiatok revíru

Ryby bývajú často doráňané 
kormoránom, volavkou, vydrou, ale aj 

človekom pri nešetrnom zaobchádzaní.

Úlovok z Váhu č. 19



vajú kontroly. Privlastniť si hoci pekné-
ho pstruha dúhového neodporúčam.

CHYŤ A ZJEDZ 
Váh č. 19a je pokračovaním toku, avšak 
už s režimom „chyť a zjedz“. Od ciest 
je odľahlejší, ale svojimi skrytými 
miestami o to zaujímavejší. Navštevujú 
ho najmä domáci rybári. Najviac ich 
je na začiatku sezóny na pláni pod 
mostom v Ivachnovej, teda na rozhra-
ní dvoch revírov, kde dúfajú v záber 
splavenej kapitálnej ryby z CHAP 
úseku. Rozdiel v úlovkoch medzi týmto 
a CHAP úsekom je značný. No i tak sa 
tu nachádzajú krásne potočáky, lipne či 
dúhaky, ktoré počas zdolávania môže 
pri podberáku uchmatnúť vyše metrová 
hlavátka. Ďalšie zaujímavé miesta sú 
v obci Lisková a jej okolí, obľúbené 
miesto je aj tesne nad Jamborovým 
prahom na dolnom konci revíru.

ODPORÚČANÁ VÝBAVA 
Kým na menších riekach a potokoch 
sa snažím zjemňovať výbavu s po-
stupujúcou sezónou, tu je optimum 
prút s vrhacou záťažou do 15 gramov. 
Len občas v lete, pri nižšom stave 
vody, lovím aj s prívlačovým prútom 
od 3,5 do 10 gramov. Ryby sú tu veľmi 
silné, bojovné, preto neodporúčam 
silon tenší ako 0,14 až 0,16 milimetra. 
Zabrať môže aj pekná hlavátka alebo 
pstruh nad 60 centimetrov a takú-
to rybu by sme s jemným náradím 
pri zdolávaní len trápili. Rieka je tu 
pomerne dobre broditeľná, avšak treba 

pamätať na jamy a kolísanie vodnej 
hladiny, aby nám nenatieklo do bro-
ďákov. Aktuálny stav vody pre stanicu 
Bešeňová si možno zistiť na www.
shmu.sk, podľa mňa je Váh chytateľný 
pri hodnotách 50-60 centimetrov.

SVETOVÝ OHLAS 
Ružomberský pstruhový Váh je 
celosvetovo známy vďaka rybárskym 
pretekom. Odohrávali sa na ňom 
majstrovstvá sveta a Európy v muš-
kárení a bývajú tu miestne muškár-
ske preteky Big River Race. 
Finančné prostriedky zo 
štartovného sa používajú 
hlavne na zarybnenie 
vody, čím sa usporiadate-
lia snažia prinavrátiť Váhu 
slávu z čias pred veľkými náletmi 
kormoránov. Práve tie každoročne dosť 
decimujú obsádku lipňa a pstruhov.

Hosťovacie povolenie na rybolov 
si môžete kúpiť v Rybárskej krčme 
v Ivachnovej alebo v rybárskom ob-
chode Thymallus v Ružomberku. Cena 
denného povolenia na revír 19b CHAP 
je 10 € a na revír 19a 15 €. Nízka cena 
povolenia a množstvo ubytovacích mož-

ností hneď pri rieke sú veľkou výhodou 
aj pre rybárskych hostí. Záujemcom, 
ktorý tento tok nepoznajú alebo sa 
chcú zdokonaliť v love a hľadaní rýb 
na takej rozľahlej vode, ponúkajú 
služby miestni rybárski sprievodcovia.

Ťažko na Slovensku nájdete inú 
pstruhovú tečúcu vodu, kde sa dá 
za pár hodín uloviť niekoľko rýb veľ-
kosti 40-50 centimetrov. Zaznamenali 
tu hlavátku podunajskú s hmotnosťou 
22 kilogramov, lipňa tymianového 
s 2,18 kilogramu, pstruha potočného 
s 5,7 kilogramu, pstruha dúhového 
s 6,7 kilogramu či jalca hlavatého 
s 2,3 kilogramu. Avšak aj výdatne 
zarybnená voda s režimom chyť a pusť 
má svoje špecifiká a niekedy nám vydá 
za niekoľko hodín len jedného-dvoch 
pstruhov. Vtedy je na čase zmeniť 
revír. Za ktorý? To vám navrhnem 
nabudúce. 
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Finálna fáza 
zdolávania ryby
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